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ค าน า 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  

           
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ตุลาคม 2561 
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หลักการและเหตุผล 

   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล    

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้
จัดท าแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  และเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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  3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความแข็งแรง 
  4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝ่าย 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทางราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์สามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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  5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน
การป้องกันการทุจริต 
  

วิสัยทัศน์  
    “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน 
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
8. ให้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
 

……………………………………………………………… 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤตมิิชอบ แยกตาม 4 มิต ิ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย  
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้อง
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบการดาเนินการได้ทุกขั้นตอน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  จะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบ โดยความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงาน  การงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ  
  หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่ของตน
ไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  
  1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหน 
ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ หลงใหลใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้
ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่ม่ันคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัย
ภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ ไม่บังควร  
  2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการ
ทาให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคน
ที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น  เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไม่ใช่วิสัยของ
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คนท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้ การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะเป็นปัจจัยอีก
ประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนาให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ  
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ  
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการปลูกและปลุก
จิตส านึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติที่ 1 และมีความ
ตระหนักในการความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ใน มิติที ่1  
  ส่วนที ่2 ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญ
กับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้ก าหนดไว้ใน มิติที่ 2 – มิติที ่4 มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (มิติที่ 1) 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน 
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
   1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้ าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล  
   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
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   1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ 
ดังนี้  
   1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
   1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
   1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
   1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (มิติที่ 2)  
วัตถุประสงค ์ 
  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่  
   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน  
   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  
   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
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  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยด าเนินการให้กิจการ ดังนี้    
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ในลักษณะดังต่อไปนี้  
   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
   2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
โดยด าเนินการให้ดังนี ้
   2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (มิติที่ 3) 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน โดย  
   3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
และตรวจสอบได้  
   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย  
   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการ ตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  
   3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา  การจัดท า
งบประมาณ  
   3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
   3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มิติที่ 4) 
วัตถุประสงค์  
  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
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ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  
   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล  
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  
   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   
  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
  แผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณาก าหนดให้มีการเพ่ิมเติมตามเหมาะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  
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  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ห้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564)  
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน  
  1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  2. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
  3. เพ่ือให้การบริหารราชการาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
  4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
  5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
  การด าเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหารให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและซึ่งเป็นการสอดรับกับการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิต ิคือ  
  มิติที ่1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
  มิติที ่2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
  มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

........................................................ 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบการการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1.1 การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมคณะ
ผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนต าบล 

100,000 งานบริหาร 
งานทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

2  1.1.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 

1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์” 

- งาน
กฎหมาย 
ส านักงาน

ปลัด 

 
 
 

           ไม่ใช้
งบประมาณ 

3  1.1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักทีจ่ะไม่
กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรู้ 
“เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 1.2 การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 

1.2.1 (1) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

5  1.2.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

1.2.2(1) โครงการปลูกต้นไม้
และบ ารุงรักษาในพื้นที่
สาธารณะ 

 

25,000 งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

             

6   1.2.2(2) โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

469,850 งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7  1.2.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.3(1) โครงการส่งเสริม
การใช้ชีวิตตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 งาน
การเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

             

8 1.3 การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

1.3.1(1) โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                 

37,500 งาน
การศกึษาฯ 
ส านักงาน

ปลัด 

             

9 1.3 การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

1.3.1(1) โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                 

37,500 งาน
การศกึษาฯ 
ส านักงาน

ปลัด 

             

10  1.3.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.3.2(1) โครงการอบรม
จริยธรรมและคุณธรรมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
(ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) 

50,000 

 

งาน
การศกึษาฯ 
ส านักงาน

ปลัด 

             

11  1.3.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มจีิต
สาธารณะ 

1.3.3(1) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และมีจิตส านกึการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 

150,000 งาน
การศึกษา 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12   1.3.3(2) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และมีจิตส านกึการ
ปฏิบัติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน
และประชาชน        

150,000 งาน
การศึกษา 
ส านักงาน

ปลัด 

             

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                 

- งาน
กฎหมาย 
ส านักงาน

ปลัด 

             

2 ๒.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 

2.2.1(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 

- งานบริหาร 
งานทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3  2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถอืและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

2.2.2(1) กิจกรรมให้ความรู้
ในมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

- งานพัสดุ 
กองคลัง 

             

4  2.2.3 สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 

2.2.3(1) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 

- งานพัสดุ 
กองคลัง 

             

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

 

2.3.1 มีการจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการบรกิาร
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้งในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.1(1) กิจกรรมจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการบรกิาร 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

6   2.3.1(2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ        . 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

 

 

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7  2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัการสั่ง อนญุาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

8 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.4.1(1) กิจกรรมยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

- งานบริหาร 
งานทั่วไป
ส านักงาน

ปลัด 

             

9  2.4.2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกจิการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

 

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
(คณะกรรมการแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10  2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ด ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  

- งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

             

11 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหวา่งบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซ่ือสัตย ์
สุจริต มีคูณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.5.1(1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ”                

 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

 

 

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12  2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.2(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์                                         

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

13  2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2.5.3(1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14   2.5.3(2) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมี    
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน      
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลขา่วสารของ
ทางราชการ  

 

3.1.1(1) มาตรการออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

2 
 
 
 
 
 
 

 3.1.2 มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

3.1.3(1) โครงการ
ประชาสัมพันธอ์ินเตอร์เน็ต
ต าบล                     

 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  
 

วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 

                

3  3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

3.1.3(1) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 

 

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามยั
ของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.1(1) โครงการประชุม
ประชาคมระดับต าบล 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

            เบิกจ่าย
งบประมาณ
จากหมวด
ค่าใช้สอยฯ 

5  3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

 

3.2.2(1) โครงการการ
ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์                                                   

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกัษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

3.2.3(1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ                                                               

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

 

             

7 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 

3.3.1(1) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน                                     

50,000 งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

8  3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสด ุ

3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง                                                                 

- กองคลัง 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9  
 

3.3.3 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน                                           

 

3.3.3(1) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์                       

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให ้         
ผู้ก ากับดูแล  

4.1.1(1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ีประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2564                                        

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

2   4.1.1(2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

3  4.1.2 มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้
มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเส่ียง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผูก้ ากบั
ดูแล 

4.1.2(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4  
 

  4.1.2(2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์                                                                                

- งานวางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

5 ๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัต ิ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกบัการบรรจ ุแต่งต้ัง 
โอน ยา้ยข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.1(1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย       

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

             

6  4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ - จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

4.2.2(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์                                                                        

- งาน
การเงิน

และบัญชี 
กองคลัง 

             

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การจัดหาพัสด ุ                                     

4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน                                                                            

- งานพัสดุ 
กองคลัง 

             

8 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว ้

4.3.1(1) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง
และผู้น าชุมชน                                                                       

300,000 งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

             

9  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ 
และวิธกีารที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร                                    

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

             



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 
การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

 

 4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 

 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

             

11  4.4.2 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 

4.4.2(2) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต  

- งาน
กฎหมาย 
และคดี 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            เบิกจ่าย
งบประมาณ
จากหมวด
ค่าใช้สอยฯ 

 

            เห็นชอบ                 -หัตถชัย เมืองจีน- 
                   (นายหัตถชัย เมืองจีน) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการตามตารางแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.และพนักงานส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่
ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดี
งาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จ านวน 60 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  200,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหงส์” 
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2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหงส์ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลั กของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
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จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่
โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่
ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาในพื้นที่สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาในพื้นที่สาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด

กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทย
กลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหา
ปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทย
ให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง 
“ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้แหล่งน้ าและพ้ืนที่ป่าคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์สามารถแก้ปัญหาความแห้งแล้งและ
อุทกภัยในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน เป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จ านวน 
14 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
  4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ จ านวน 14 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
  4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 14 
หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์และแหล่งน้ า คู คลอง  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 
  6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
  6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
  6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
  6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจ านวน 12 ตันต่อวัน การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่ได้ประมาณ 10 ตันต่อวัน มีขยะมูลฝอยตกค้างจ านวน 2 ตันต่อวัน โดยน าขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมไปก าจัดเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดประมาณ 
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60,000 บาทต่อเดือน โดยพ้ืนที่ด าเนินการโครงการที่คัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 
ประมาณ 2 ตันต่อวัน 
        ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชน/เยาวชนขาดจิตส านึก ยังไม่มีการ  
คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก
อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดบุคลากรในการด าเนินการ การก าจัดมูลฝอย ไม่มีที่ฝังกลบเพียงพอ การเทกองเกิด
ปัญหาร้องเรียน เป็นต้น 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ หรือเพ่ือรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/
เย าวชน  เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการขยะมู ลฝอย  โดยการคั ดแยกและจั ดการป ระ เภ ทขยะมู ลฝอย  
(ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็น
ต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค์  
  1.ให้มีความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ฯลฯ 
  2.ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย 
  3.ให้มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายน าร่องในการคัดแยกขยะจากต้นทางเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่
ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
  4.ให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 
4. เป้าหมาย  
  กลุ่มประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 1,200 คน และจ านวนครัวเรือน 235 ครัวเรือน 
ครู/นักเรียน จ านวน 3,000 คน ผู้ประกอบการร้านค้า 10 ราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

1) จ านวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 235 ครัวเรือน จ านวน 
ประชากร 1,257 คน 

2) จ านวนสถาบันการศึกษา/โรงเรียน 1 แห่ง 
3) จ านวนสถานประกอบการ 10 แห่ง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ  
  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
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  5.2 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
  5.3 เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง 
  5.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (การคัดแยกขยะมูลฝอย) โดยท าสื่อสิ่งพิมพ์,ใบปลิว 
  5.5 การติดตามประเมินผลโดยจัดท าแบบประเมิน,แบบสอบถาม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  180,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  (1) ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 

  (2) ชว่ยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่ก าจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที ่
 (3) เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
(4) สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
(5) ลดการท าลายทรัพยากรดินในพื้นท่ีจากการก าจัดขยะด้วยวิธีการเผา 

 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกพืชใช้น้ าน้อย) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือ
ราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้
ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมี
หลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
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วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลหนองหงส์ 
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลหนองหงส์ 
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการปลูกพืชใช้น้ าน้อยให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  200,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (6) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จากน้ าชะขยะที่ไม่ได้ก าจัดอย่างเหมาะสม 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกาย สังคม จิตใจและปัญญา เป็นช่วงเวลาที่โอกาสทอง
ของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเด็กปฐมวัยไม่ได้เรียนรู้สิ่ง 
ต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว การพัฒนาในภายหลังจะท าได้
ค่อนข้างยาก ซ่ึงพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น เด็กท่ีมีอายุต่ า
กว่า 8 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดามารดาและครูในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็น
ระยะเวลาที่ส าคัญที่สุดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยเป็นคนดี ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้อบรม
เลี้ยงดูเด็กต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างมีสติและเปี่ยมด้วยความรักความเมตตา  จัดบรรยากาศที่อบอุ่น
งดงามด้วยความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่งและกลมกลืนกับความเป็นจริงในธรรมชาติรอบตัว ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ถือ
ว่าเป็นตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่ส าคัญในสถานศึกษา มีบทบาทเป็นทั้งผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเป็น
แบบอย่างที่ดีในชีวิตประจ าวัน โดยถือหลักการสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น นอกจากนี ้ต้องด าเนินการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธีอันจะเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับ
ประเทศชาติ 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ขวบนั้น เป็นหลักการที่ค านึงถึงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามล าดับขั้นของพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็ม
ตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ที่ด าเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

การฝึกให้เป็นเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กปฐมวัยเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและ
ความมีไหวพริบปฏิภาณนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง นอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูแลเด็ก 
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากในหลายด้านจากครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก  ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวินัย และ
การฝึกสมาธิ ดังนั้นการฝึกสมาธิถือว่าเป็นการปูพ้ืนฐานสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นเป็นอย่างดี การฝึกสมาธิสาหรับ
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เด็กปฐมวัยนั้น ไม่ได้หมายความว่าให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองให้เด็กปฐมวัยมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไป
ไหน แต่การฝึกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัย คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ 
และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะให้เด็กปฐมวัยมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับเขายังดูใหม่และมีความน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กปฐมวัยจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่ง
ได้ไม่นาน จึงทาให้ธรรมชาติของเด็ก ๆ จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบอยู่นิ่ง สนใจกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะเริ่มปู
พ้ืนฐานด้านสมาธิ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ เพ่ือให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนาสู่
ทักษะด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ผลพลอยได้จะท าให้เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่มีวินัย มุ่งมั่นท าอะไรให้เสร็จเป็นอย่าง ๆ ไม่ท าอะไร
ซ้ าซ้อน  

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงเห็นความส าคัญในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่เด็กปฐมวัย จึงจัดท าโครงการปลูกฝังคุณธรรจริยธรรมให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีจิตใจที่ดีงามตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเป็นต้นแบบ
และท าหน้าที่ขัดเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแห่งวัย และอย่างเต็มศักยภาพ 
3. วัตถุประสงค์   
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะพ้ืนฐานส าหรับ
เด็กปฐมวัย ๘ ประการ 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการฝีกสมาธิให้เด็กได้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย โดยใช้เกม
การศึกษาเป็นตัวช่วยฝึกสมาธิ และมีการใช้บทเพลงสวดมนต์เป็นตัวช่วยให้จิตใจอ่อนโยนเป็นสมาธิมากข้ึน 
  ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติการศีล ๕ จากนิทานคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

3.1 ด้านปริมาณ  
๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน จ านวน ๕๐ คน 
๓.๑.๒ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๔ คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
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6.2 ชี้แจงผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแนวทางการด าเนินงาน  
6.3 ด าเนินงานโครงการ  

6.๓.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.๓.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
6.๓.๓ ประสานถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
6.๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
6.๓.๕ จัดซื้อและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
6.๓.๖ ด าเนินการตามโครงการ  
6.๓.๗ สรุป – ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  

๑๐.๒ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตามคุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย ๘ ประการ  

๑๐.๓ เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย  และเต็มตามศักยภาพเพ่ือพัฒนาด้าน 
สติปัญญา อารมณ ์จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน  

๑๐.๔ เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในระดับพ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อันจะเป็นการพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่จาเป็นสาหรับเด็กปฐมวัยต่อไป  

๑๐.๕ เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติศีล ๕ สาหรับเด็กปฐมวัย และสามารถสื่อความหมาย จับคู่
ภาพที่สื่อความหมายตรงกับหลักศีล ๕ อย่างง่าย ๆ ได ้ 

๑๐.๖ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักในส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีจ าเป็นแก่เด็กปฐมวัย 

๑๐.๗ เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย  กล้ามเนื้อมัดใหญ่  และ 
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
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๑๐.๘ เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม และ ลักษณะ
นิสัยที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป 
 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กเยาวชนและประชาชน(ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กเยาวชนและประชาชน(ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมารวมทั้ง
ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติซึ่งได้ขยายสู่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบทซึ่งเห็นได้จากการสนทนากลุ่มย่อยๆ แบบไม่
เป็นทางการในชุมชนและเมื่อความขัดแย้งขยายสู่ชุมชน ประชาชนทุกระดับควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดความขัดแย้งที่
มีความเห็นต่างกัน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชน ภายใต้นโยบายการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมสันติวิธีที่ยึดหลัก
ความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือลดความขัดแย้ง ความแตกแยกในเชิงความคิด โดยเน้นการเคารพ
และยอมรับความเห็นของทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะน ามาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคม
ของพ้ืนที่อย่างแท้จริง  โดยการร่วมกันพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม น าไปส่งเสริมกระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือจะต้องอาศัย
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติ
ธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชน  ประชาชน  ซึ่งจะช่วยท าให้  เกิดวินัย  ความสามัคคีและมีจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐาน
ทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้  
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและเพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรม(ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) ให้เกิดความรักสามัคคีมีความปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ ๓ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาตรา ๖๖ มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗(๕) องค์การ
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บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดท าโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเพ่ืออบรม
จริยธรรมและคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตต าบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือน าพุทธธรรมไปสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งเน้น ความมีวินัย จิตส านึกความเป็นไทย ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ๒.๒  เพ่ือเสริมสร้างวินัย ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน
ประชาชน 
   ๒.๓  เพ่ือปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   -  ผู้เข้ารับการอบรม   จ านวน   ๔๐   คน 
  ๓.๒   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   -   ผู้ที่เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ 
   -   ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความใกล้ชิดศรัทธาในกิจกรรมทางศาสนาและสามารถน าความรู้มาใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑   คณะผู้บริการท้องถิ่นและกรรมการศูนย์เครือข่ายประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  6.๒   จัดตั้งกรรมการและจัดท าโครงการ 
  6.๓   ประสานสถานที่และคณะวิทยากร 
  6.4   ด าเนินการตามโครงการโดยด าเนินการอบรมเด็กและเยาวชน 

6.5   ติดตามและประเมินผล 
  6.6   ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  200,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑0.๑  ผู้เข้ารับการอบรมน าพุทธธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นความมีวินัย จิตส านึกความเป็นไทย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
  ๑0.๒  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรักความสามัคคี  ความปรองดองสมานฉันท์ และมีวินัย 
   ๑0.๓  ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม 
ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่ม
เพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็น
ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กต าบลหนองหงส์ (กิจกรรมส่ง เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือ
ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 

 อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ในต าบลหนองหงส์ จ านวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  150,000 บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 เด็กมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
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  10.3 เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม 
ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่ม
เพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็น
ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กต าบลหนองหงส์ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือ
ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 

 อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แล ะ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได ้
  3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ในต าบลหนองหงส์ จ านวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  150,000 บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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  10.2 เด็กมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได ้
  10.3 เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในการปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในการปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองหงส์ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัป
ชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์
จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
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  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนต าบลหนองหงส์ จ านวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  150,000  บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควร
ท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง เศรษฐกิจ สังคม สิง
แวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองหงส์ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความ
เป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 
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  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนต าบลหนองหงส์ จ านวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  150,000 บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได ้
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

        2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มี เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
  (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใ นการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
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ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างาน
ในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับ
ที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
   อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
   4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
        2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม มาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
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ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่ งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ เป็ น ก า ร
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต. 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเขา้มาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จดัท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
  จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
จ านวน 1 มาตรการ 
   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
ไม่น้อยกว่า 90 % 
   - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
   - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

กิจกรรม “กิจกรรมให้ความรู้ในมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมให้ความรู้ในมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบหหนองหงส์เเ็นนป็ตาหหหกกรรรหาิิบาหหคควาห
โ็ร่งใสเตรวจสอบปด้เตหอดจนสอดคห้องกกบยุทรศาสตร์ชาติว่าด้วยการ็้องกกนแหะ็ราบ็ราหการทุจริตแหะนโยบายของ
รกฐบาหเแหะตาหทค่ส านกกงานคณะกรรหการ็้องกกนแหะ็ราบ็ราหการทุจริตแห่งชาติด าเนินการ็ระเหินคุณรรรหแหะ
ควาหโ็ร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานิาครกฐเ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือสนกบสนุนให้
เกิดการ็รกบ็รุงระดกบคุณรรรหแหะควาหโ็ร่งใสิายในองค์กรเส่งผหให้องค์กรหคบรรยากาศแหะวกฒนรรรหในการท างานทค่
ดคเตหอดจนช่วยสร้างควาหเชื่อหก่นของ็ระชาชนผู้รกบบริการทค่หคต่อองค์กร 
  และเพ่ือให้บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท ากิจกรรมให้ความรู้ในมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จ านวน 60 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  100,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้ าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 70 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ และชุมชนต่างๆ  
  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการเป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กิจกรรมจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองคว าม
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหนองหงส์ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
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  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดศรีธรรมราช 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง กองช่าง ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
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  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 
   มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก แ ละ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ รององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ รององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 
   กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน/ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
   กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 40.12  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  25,074 ไร่  ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน มีประชากรจ านวนทั้งหมด  
10,958  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 4,152  ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มุ่ง
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ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) 
พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้า
มาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิ ดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และก าลังใจ 
4. เป้าหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
  6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
  6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวน
ผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย
ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
แทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหนองหงส์คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. เป้าหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลหนองหงส์ 
  6.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
  6.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. ประชาชนผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  2. ประชาชนเกิดแรงจูงใจจากต้นแบบสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ทั้งยังสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอีกด้วย 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์” 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์กับปลัดองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลหนองหงส์และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
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    - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น 
    - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และ
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
   1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
   1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
   1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  
  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่าง
ช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่
จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
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2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์” 

1. ชื่อโครงการชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
   กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์” 
2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
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3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ขึ้น 
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
  2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จ านวน 1 ฉบับ 
  4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
  6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

โครงการประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ตต าบล 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  โครงการประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ตต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อ
เทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตต าบล 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
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  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สื่อมวลชน
และประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง และสามารถเข้ามาสืบค้นได้ง่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตต าบล 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์และมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
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มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ” 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  
   มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการ “ประชุมประชาคมระดับต าบล” 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  
   โครงการ “ประชุมประชาคมระดับต าบล” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  การจัดเวทีประชาคม เป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วย
ตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การแก้ไขปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน 
การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการ
รวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มี 2 ลักษณะ คือ 1. อย่างเป็นทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัด
ประชุม 2. อย่างไม่เป็นทางการ เช่นการสนทนากลุ่มเล็กในศาลาวัด การพบปะพูดคุยอาจเป็นครั้งคราว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้ความส าคัญของการสนับสนุนเวทีประชาคม เนื่องจากเวที
ประชาคมเป็นเวทีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของชุมชน และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ด าเนินการแก้ไขบริหารจัดการอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้จัดและทีมงานด าเนินงานเวทีประชาคม เข้าใจถึงสภาพปัญหาของหมู่บ้านในต าบลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดเวทีประชาคม  



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

  3. เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ หรือศึกษาข้อมูลด้านลึกเพ่ิมเติมจากชุมชน ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการจัดเวทีประชาคม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จ านวนกลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่าง 30-50 คน ผู้ที่เข้าร่วมประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม
ต่างๆ ผู้อาวุโส ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าธรรมชาติ อาสาสมัคร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิก อบต. 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. สร้างความคุ้นเคย แนะน าตัวผู้เข้าร่วมประชุม และละลายพฤติกรรม 
  2. แจ้งวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกันในการประชุม 
  3. ก าหนดความคาดหวัง การให้การศึกษาชุมชน 
  4. ค้นหาปัญหาร่วมกัน ค้นหาความหวังและโอกาส ค้นหาสิ่งที่ดีของชุมชน ค้นหาเพื่อนร่วมพัฒนา 
  5. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมกันวางแผน วางโครงการ เลือกกลุ่มแกนน าเพ่ือรับผิดชอบด าเนินการ
ตามโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  200,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ทีมงานด าเนินงานเวทีประชาคม เข้าใจถึงสภาพปัญหาของหมู่บ้านในต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง 
  2. สร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดเวทีประชาคม  
  3. ได้รับข้อมูลชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ หรือได้ข้อมูลด้านลึกเพ่ิมเติมจากชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์ใน
การจัดเวทีประชาคม 
  

โครงการการด าเนนิงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
   โครงการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-845 192 ทางโทรสารหมายเลข 075-845 192 
  6.3 ทางเว็บไซต์  
  6.4 ทางไปรษณีย ์
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
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  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  
  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ
โดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
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โครงการ อบต.พบประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  โครงการ อบต.พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน และรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน มาเป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  และแผนชุมชน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68 และมาตรา 69/1 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าและอาจจัดท ากิจการในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน 
นั้น  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์
และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนมาเป็นเครื่องมือการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล
และแผนชุมชน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐบาลและชุมชนที่อยู่ดีมีสุข ต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้จัด โครงการอบต.พบประชาชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 
  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกว่า 200 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิธีออกประชาคมต าบลแต่ละหมู่บ้าน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล    
3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   
4. การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ในช่วงสี่ปี   
5. การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
6. การอนุมัติแผนและการประกาศใช้แผน   

 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ ได้แก่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562  
7. งบประมาณ 
  200,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวางแผนสถิตและวิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติ
ในการด าเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 4. ท าให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ยึดถือน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ในการด าเนินงาน 
ท าให้ลดความขัดแย้งทางการเมืองและผู้ปฏิบัติงาน 

3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ในหลายๆ 
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่ วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท 
ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวางแผนสถิตและวิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
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  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวางแผนสถิตและวิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุม
ด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ ไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
   มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่
ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวางแผนสถิตและวิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย 

1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
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  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้ อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิ ด
ประสิทธิภาพ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 



แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์        

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์                                                                         
 

 

5. วิธีการด าเนินการ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
9. ตัวช้ีวัด 
  มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
   กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการ
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ที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ความส าคัญของการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน
ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้  เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์กรใดหากมีท รัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  กลยุทธ์  และเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างยังยืนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคปัจจุบัน จึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ดังนั้นการที่จะพัฒนาต าบล  หมู่บ้าน  ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่วนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนการท างานของทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ที่จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งดังกล่าวได้  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง  ในหมู่คณะที่ต้องท างานร่วมกันของ
ท้องถิ่นและท้องที่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

  องค์การบริการส่วนต าบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งเป็นองค์กรที่
มีภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพ่ือให้
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกเหนือไปจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จ าเป็นอย่าง
หนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กร เป็นก าลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการท างานร่วมกัน มีความเข้าใจบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของตนเอง และการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้นบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ควรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะได้ท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กร อีกทั้งเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรส าคัญในการให้บริการสาธารณะ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
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รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ อาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขไปสู่
ความส าเร็จ เรื่องนี้จึงเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน  พึงตระหนักและร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร เพ่ือความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตการท างาน สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีวิสัยทัศน์การท างาน ผล
ที่ตามมาคือประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการน าความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  2. เพ่ือให้บุคลากรศึกษาแนวคิดและหลักในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 4. เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ศึกษาการ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยว  

 5 เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
พระราชด าริ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน  ๔4  คน  ผู้สังเกตการณ์ จ านวน  ๑  คน  รวมทั้งสิ้น  ๔๕  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
 ๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรที่ 

จะไปศึกษาดูงาน 
     ๓. ติดต่อรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
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 4. ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๕. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง   

และเป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 
        ๖. รายงานผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  300,000 บาท 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ บุคลากรของอบต.หนองหงส์ทราบถึงแนวความคิด และหลักการบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วม
ของ ผู้น า เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตบริการ  และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๙.๒  บุคลากรของอบต.หนองหงส์ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี 
  ๙.๓ บุคลากรของอบต.หนองหงส์ น าไปปรับใช้ส าหรับการปฏิบัติของผู้ท าการศึกษาในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานอยู่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ 

 ๙.๔ .บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๙.๕ .บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ให้เกิด 
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
   กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกล ไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนว
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ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการ
ทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จ านวน 28 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่น ใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆที่เห็นได้ชัดเจน 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  เบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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